
1. Včeraj je imela katehistinja Urška prvo srečanje v pripravi na prvo sveto 
obhajilo. K prvemu svetemu obhajilu bo v prihodnjem letu pristopilo 5 
otrok: Alja Šega, Julija Templak, Marcel Landekar, Nejc Pučnik in Urška 
Lubej. Radi molimo za njih, da bi se dobro pripravili in veselimo se tega 
nadvse lepega dogodka skupaj z njimi.  

2. Včeraj je bilo miklavževanje. Naši marljivi mladinci in devetošolci so 
pripravili 150 daril za otroke, lepo nagovorljivo igrico in razveselili naše 
najmlajše. Iskrena hvala Luciji Gorenak, ki je vso pripravo in potek koor-
dinirala, prav tako pa hvala tudi vsem nastopajočim in vsem, ki ste na 
različne načine pripomogli, da je bilo praznovanje nadvse razveseljivo:  

Lucija Gorenak, Klavdija Ozimič, Urška Pučnik, Žan Pem, Damijan 
Tomažič, Lucija Pučnik, Daša Pučnik, Primož Lažeta, David Mlakar, 
Eva Juhart, Tjaša Kušter, Nika Rupnik, Luka Jug, Jasmina Landeker, 
Urška Oblonšek, Anja Jug, Leon Harih, Monika Sajko. 

Mladinska skupina se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so sv. 
Miklavžu pomagali pričarati zadovoljstvo ter smeh na obraze naših otrok. 
To so: trgovina Plod iz Prelog, podjetje Plastex iz Vinarja, terme Banovci 

ter KTV Oplotnica. Še enkrat iskrena hvala! Prav tako pa hvala tudi sv. 
Miklavžu, da je tudi v letošnjem letu na Prihovi obdaril kar 140 pridnih 
otrok. 

3. V preteklem tednu smo imeli koline. Iskrena hvala družini Lubej za 
prašiča in vsem mesarjem za pomoč: Petru Tonkoviču, Alojzu in Miranu 
Lubeju, Janku Brdniku ter Olgi Tonkovič. Iskrena hvala pa tudi za vse 
dobrote za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

4. V torek bo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, zato bosta 
maši zjutraj in zvečer. Lepo vabljeni. 

5. Preteklo nedeljo smo ob tem, da smo začeli novo liturgično leto, začeli 
tudi leto vrednote nepritoževanja. Otroci so dobili pri verouku posebni list 
za izdelavo kocke, na kateri je zapisano, na kaj morajo biti pozorni in se 
ne pritoževati. Starši, spomnite jih na to vsakdanjo nalogo!  

6. Prihodnjo nedeljo bo med obema mašama na razpolago spovednik p. 
Janez Žurman iz Ptuja. 

 

JUBILEJ BOŽJEGA USMILJENJA od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016 
Gre za izredno sveto leto, ki ga je papež Frančišek razglasil ob 50-letnici 
2. vatikanskega cerkvenega zbora. Poimenoval ga 
je leto Božjega usmiljenja. Bog Oče je namreč 
»bogat v usmiljenju« (Ef 2,4). Že Mojzesu se je 
razodel kot »usmiljen in dobrotljiv Bog, … bogat z 
ljubeznijo in zvestobo« (2 Mz 34,6). To njegovo 
usmiljenje pa je na najodličnejši način razodel v 
svojem ljubljenem Sinu, Jezusu Kristusu. 
Usmiljenje: to je poslednje in najvišje dejanje, s 

katerim nam prihaja naproti Bog. 
Usmiljenje: to je temeljni zakon, ki biva v srcu 

vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi pogleda 
brata, ki ga sreča na življenjski poti. 

Usmiljenje: to je pot, ki povezuje Boga in človeka, 
ker odpira srce upanju, da bomo vedno ljubljeni ne glede na meje, ki 
jih postavlja naš greh. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. Adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06.12.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

3. Adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

13.12.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Renata Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

4. Adventna nedelja 

Otroška nedelja 

20.12.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

OTROCI 

2. adventna nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Nedelja mož in fantov 

06. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za + Nežo Borko (obl.) in Kata-

rino Kerner 

Ob 10.00 uri po namenu družine Motaln 

Ponedeljek 07. 12. 2015 

Ambrož, škof 
Ob 7.00 + Franca Kropfa 

Torek 08. 12. 2015 

Brezmadežno spočetje 

Device Marije 

Ob 7.00 za + Franca Skrbinška (1052)  

Ob 17.00 za + Marijo in Franca Flisa (Erjav-

čevi) 

Sreda 09. 12. 2015 

Peter Fourier, redovnik 
Ob 17.00 za + Marijo Brumec (Tomažič - 916) 

Četrtek 10. 12. 2015 

Jana 
Ob 17.00 za + Alojza Rebernaka (obl.) 

Petek 11. 12. 2015 

Damaz, papež 
Ob 17.00 za + Alojzijo, Franca in Zdenka 

Breznika 

Sobota 12. 12. 2015 

Amalija, mučenka 

Ob 7.00 za + Alojza (obl.) Firerja in sina 

Božidarja  
Ob 11.00 pevske vaje za otroke 

3. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

13. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca (obl.), Alojzijo in 

Zdenka Breznika  

Ob 16.00 uri v mariborski stolnici odprtje sve-

toletnih vrat in nadškofova maša s sprejemom 

Betlehemske luči miru. 



Svetnik tedna – sveti Ambrož 

Sv. Ambrož (Ambrozij) je bil škof in cerkveni učitelj, sin cesar-
skega namestnika. Postal je sodniški namestnik čez več italijan-
skih pokrajin. Ko je odhajal v službo, mu je dejal cesarski names-
tnik: »Pojdi in opravljaj svojo službo bolj kot škof kakor sodnik!« 
Ko so v Milanu volili novega škofa, je prišel tudi Ambrož po služ-
beni poti v cerkev, kjer so bile volitve. 
Kar je zaklical neki deček: »Ambrozij - 
škof!« In zbrano ljudstvo je soglasno 
ponovilo za dečkom: »Ambrozij - 
škof!« Ambrož se je prestrašil, zbežal 
in se skrival, slednjič pa je le spoznal, 
da se je v tem razodela božja volja. 
Razdelil je svoj denar med reveže in 
se vdal. Kot škof je odločno nastopal 
zoper krivoverske arijance in je moral 
zategadelj veliko pretrpeti, zlasti od 
cesarjeve matere Justine. Cesar Teo-
dozij je bil dober mož, toda nagle jeze. 
Ob nekem uporu je dal v takšni jezi 
pomoriti v Solunu več tisoč ljudi brez 
posebne preiskave, krive in nedolžne. Ko je hotel cesar kmalu 
nato v cerkev, mu je škof zastavil pot in ga ni spustil noter, dokler 
ne opravi javne pokore za ta greh. Cesar se je izgovarjal, češ, 
saj je tudi David grešil. Škof mu je odvrnil: »Posnemal si Davida 
v grehu, posnemal ga boš še v pokori.« Cesar se je uklonil in se 
javno spokoril. Najlepši sad Ambrozijevega truda je bila spreobr-
nitev sv. Avguština. Ta je najprej občudoval Ambroževe govorni-
ške spretnosti, pozneje pa je ob njegovih besedah našel pot v 
krščanstvo in ga je on tudi krstil. Ambrož je zelo ljubil liturgijo. 
Bogoslužne obrede je opravljal pobožno in slovesno. V njegovih 
molitvah in spisih najdemo izjave, ki razodevajo ponižnost njego-
vega srca, spoštovanje vseh ljudi, tudi grešnikov. Bil je tudi goreč 
apostol socialne pravičnosti.  Umrl je leta 397, goduje pa 7. 
decembra. 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

2. adventna nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Nedelja mož in fantov 

BREZMADEŽNA 

LETO BOŽJEGA USMILJENJA 
 

06. 12. 2015 – 13. 12. 2015 

Papež Frančišek: Sveto leto Božjega usmiljenja 

 Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje. Prva res-
nica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej ljubezni, ki gre vse do odpuš-
čanja in darovanja sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem. Kjer je 
torej navzoča Cerkev, tam mora biti tudi očitno Očetovo usmiljenje. V 
naših župnijah, skupnostih, združenjih in giba-
njih, skratka, kjerkoli so kristjani, mora vsak 
najti oazo usmiljenja. 
To jubilejno leto hočemo preživeti v luči Gos-
podove besede: usmiljeni kakor Oče. Da bi bili 
sposobni za usmiljenje, moramo torej najprej 
prisluhniti Božji besedi. To pomeni, da je treba 
ponovno odkriti vrednost tihote za premišlje-
vanje Besede, ki nas nagovarja.  
Živo hrepenim, da bi krščansko ljudstvo ob 
tem jubileju premišljevalo o telesnih in duhov-
nih delih usmiljenja. Tako se bo prebudila 
naša vest, ki je pogosto dremava pred dramo 
revščine. Tako bomo vedno bolj vstopali v srce 
evangelija, kjer so ubogi priviligiranci Božjega usmiljenja. 
Misel se mi obrača tudi k Materi usmiljenja. Milina njenega pogleda naj 
nas spremlja v tem svetem letu, da bomo lahko vsi odkrili veselje Božje 
nežnosti. Razen Marije ni nihče spoznal globine skrivnosti učlovečene-
ga Boga. V njenem življenju se je vse oblikovalo ob navzočnosti učlo-
večenega usmiljenja. Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo 
molitvijo Pozdravljena, kraljica, Mati usmiljenja…, nikoli se ne bo nave-
ličala obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, da 
bomo zrli obličje usmiljenja njenega Sina Jezusa.  

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

